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1. “Clear Our” Johnny. Με άλλα λόγια 
αυτός που θέλει συνεχώς τη µπάλα 
στα χέρια και ζητάει να του κάνουµε 
χώρο για να πάρει τη προσπάθεια 
µόνος του.. πιθανότατα θα αστοχήσει. 
Ο κλασικός ballhog.  

2. Mr. Excuses. Κλασικός τύπος παίχτη 
που µετά από κάθε άστοχο σουτ λέει 
µια δικαιολογία. Πχ. “αχχ πονάει το 
χέρι µου”, “φυσάει πολύ σήµερα…”, “τι 
αερόµπαλα είναι αυτη;;;”. Κάποτε είχα 
ακούσει και το “λούστηκα πριν λίγη 
ώρα γαµώτο” (?)  

3. Rulebook Jones. Άλλος ένας 
κλασικός τρόπος να δείξεις λίγο τον 
εγωισµό σου είναι να αναφέρεις 
κανόνες που δεν ισχύουν στον άγραφο 
κανονισµό του streetball ή που πολύ 
απλά δεν υπάρχουν. Πχ µετά από µια 
τάπα κάποιοι λένε “η µπάλα δεν έιχε 
φύγει από το χέρι” (???) ή ζητάνε 
ανύπαρκτα βήµατα (ειδικά το πρώτο 
βηµατάκι πριν τη τρίπλα που 
σφυρίζεται στην Ευρώπη αλλά όχι στο 
ΝΒΑ) αναλύοντας παραστατικά ποιο 
ήταν το σταθερό πόδι και πως το 
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EIKONIKO STREETBALL 

Μετά από κάθε επιτυχηµένη πορεία ενός 

συγκεκριµένου τίτλου στην αγορά, η εµφάνιση 

ενός διεκδικητή του τίτλου είναι ένα 

αναπόφευκτο φαινόµενο. Στην συγκεκριµένη 

περίπτωση ο πρωταθλητής της κατηγορίας δεν 

είναι άλλος από τη σειρά NBA Street της 

Electronic Arts, µιας σειράς, που τα production 

values και η εµπειρία της ΕΑ βοήθησαν 

σηµαντικά στο να διαπρέψει. ∆ιεκδικητής του 

τίτλου; Το AND1 Streetball της Ubisoft, µια 

πρώτη προσπάθεια από τη γαλλική εταιρεία, η 
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ΕΙΚΟΝΙΚΟ STREETBALL 1 

Εισαγωγή των δικών σας εικόνων και σχεδίων 2 

Παραποµπή αναγνωστών σε άλλα άρθρα 2 

Ένα άρθρο για τον καθένα 3 

Προσαρµογή ενός άρθρου σε περιορισµένο χώρο 3 

Τα στοιχεία ενός ενηµερωτικού δελτίου 5 

κούνησες. Ένας φίλος µου είχε φτιάξει 
δικό του κανόνα για να ψαρώνει 
αντιπάλους και όταν κάποιος έκανε 
µπάσιµο φώναζε “εεε είσαι στη κίνηση!”  

οποία «συµµάχησε» µε το αµερικάνικο στούντιο 

Black Ops, ούτως ώστε να προσφέρει τη δική της 

πρόταση στο µπάσκετ των δρόµων. Ατυχώς, το 

αποτέλεσµα στο παιχνίδι της Ubisoft δεν είναι 

τελικά το προσδοκώµενο, καθώς δείχνει να 

υποφέρει από σωρεία προβληµάτων, τα οποία 

σε ένα παιχνίδι όπου η arcade δράση, η 

απλότητα και η ταχύτητα είναι µείζονος 

σηµασίας, δεν κάνουν τίποτα περισσότερο από 

το να λειτουργούν ανασταλτικά και, τελικώς, 

εµποδίζουν τον παίκτη από το να µπορέσει να 

απολαύσει τα όποια στοιχεία έχει το AND1 να 

του προσφέρει.
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Η λεζάντα είναι µια φράση που 

περιγράφει µια εικόνα ή ένα 

γραφικό. 
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καλύτεροι του είδους συµµετάσχουν σ’ αυτό το αθλητικό γεγονός  λόγο του υψηλού καλύτεροι του είδους συµµετάσχουν σ’ αυτό το αθλητικό γεγονός  λόγο του υψηλού καλύτεροι του είδους συµµετάσχουν σ’ αυτό το αθλητικό γεγονός  λόγο του υψηλού καλύτεροι του είδους συµµετάσχουν σ’ αυτό το αθλητικό γεγονός  λόγο του υψηλού 

επιπεπιπεπιπεπιπέδου έδου έδου έδου streetstreetstreetstreet    ballballballball που απαιτείται. Κάθε αλάνι του δρόµου έχει ως βάσεις όλα τα  που απαιτείται. Κάθε αλάνι του δρόµου έχει ως βάσεις όλα τα  που απαιτείται. Κάθε αλάνι του δρόµου έχει ως βάσεις όλα τα  που απαιτείται. Κάθε αλάνι του δρόµου έχει ως βάσεις όλα τα 
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πέφτουν χοντρά στοιχπέφτουν χοντρά στοιχπέφτουν χοντρά στοιχπέφτουν χοντρά στοιχήµατα. Πολλές φορές µάλιστα στοιχηµατίζουνε το ήµατα. Πολλές φορές µάλιστα στοιχηµατίζουνε το ήµατα. Πολλές φορές µάλιστα στοιχηµατίζουνε το ήµατα. Πολλές φορές µάλιστα στοιχηµατίζουνε το homehomehomehome    courtcourtcourtcourt τους.  τους.  τους.  τους. 
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την την την την προσπάθειαπροσπάθειαπροσπάθειαπροσπάθεια. Το . Το . Το . Το βραβείοβραβείοβραβείοβραβείο    περιλαµβάνειπεριλαµβάνειπεριλαµβάνειπεριλαµβάνει 50,000 $ σε  50,000 $ σε  50,000 $ σε  50,000 $ σε κάθεκάθεκάθεκάθε    
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                          ΠΗΓΕΣ 

Πήγες για το µπάσκετ του δρόµου µπορείτε να βρείτε σε διάφορα περιοδικά όπως => => =>    . Επίσης και σε 

ιστοσελίδες όπως στο 24sport .   

  ΚΑΝΟΝΕΣ          Οι κανόνες του street ball είναι Παίζεται µε δύο οµάδες των πέντε ατόµων σε ένα 
(συνήθως κλειστό, που στο έδαφός του έχει παρκέ) γήπεδο µε δύο αντικριστά καλάθια. Οι παίκτες 
επιτρέπεται να ακουµπήσουν την µπάλα µόνο µε τα χέρια (ωστόσο δε συνιστά παράβαση εάν αυτή 
ακουµπήσει και οποιοδήποτε άλλο µέρος του σώµατος, εκτός από τα πόδια). Σκοπός των οµάδων 
είναι να βάλουν µε σουτ την µπάλα µέσα από το καλάθι όσο το δυνατόν περισσότερες φορές στα 40 
λεπτά του αγώνα (τέσσερα δεκάλεπτα - στο NBA ο αγώνας διαρκεί 48 λεπτά). Η οµάδα που θα 
πετύχει περισσότερους πόντους είναι η νικήτρια. Εάν ο αγώνας λήξει ισόπαλος, οι δύο οµάδες 
συνεχίζουν σε πεντάλεπτη παράταση κ.ο.κ. Κάθε οµάδα έχει 5 παίκτες ανά πάσα στιγµή µέσα στο 
γήπεδο, ενώ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα µπορεί να χρησιµοποιήσει άλλους 7 παίκτες (που 
βρίσκονται στον πάγκο), πραγµατοποιώντας αλλαγές. Ανάλογα µε το ποια οµάδα κατέχει την µπάλα, 
οι παίκτες παίζουν αµυντικά ή επιθετικά. Ο συνολικός χρόνος της επίθεσης µιας οµάδας διαρκεί 24 
δευτερόλεπτα. ∆εν επιτρέπεται να τρέχει κάποιος κρατώντας την µπάλα: πρέπει ή να κάνει 
συγχρόνως ντρίµπλα ή να σταµατήσει και να δώσει πάσα. 

Κάθε αγώνας διαρκεί 4 περιόδους ίσης διάρκειας. Ανάµεσα στην 1η και τη 2η, καθώς και ανάµεσα στην 3η και 

την 4η, µεσολαβεί διάλειµµα 2 λεπτών. Ανάµεσα στην 2η και την 3η, υπάρχει διάλειµµα 15 λεπτών, το 

λεγόµενο ηµίχρονο. Κάθε προπονητής έχει το δικαίωµα να καλέσει τους παίκτες του στον πάγκο για να τους 

δώσει οδηγίες, δύο φορές σε κάθε περίοδο. Αυτό λέγεται time-out και κατά τη διάρκειά του ο αγώνας 

διακόπτεται για 1 λεπτό, ενώ οι παίκτες συγκεντρώνονται στους πάγκους. 

Στο παρκέ υπάρχει η γραµµή του τριπόντου (στα 6.25 µέτρα στην Ευρώπη, 7.25 στο NBA) που ορίζει την αξία 

κάθε σουτ. Οι αθλητές µπορούν να σκοράρουν για 2 πόντους (µέσα από τη γραµµή) ή για 3 (έξω από αυτήν, 

εφόσον δεν την πατούν). Για 1 πόντο µετράει η βολή, την οποία σουτάρουν οι παίκτες, κατόπιν υποδείξεως των 

διαιτητών (ενώ ο χρόνος έχει διακοπεί) µετά από φάουλ ή τεχνική ποινή (βλ. παρακάτω). 

[[[[ΕπεξεργασίαΕπεξεργασίαΕπεξεργασίαΕπεξεργασία]]]]    ΠαραβάσειςΠαραβάσειςΠαραβάσειςΠαραβάσεις    

Υπεύθυνοι για τις παραβάσεις είναι οι 3 διαιτητές. Βασικότερες παραβάσεις στο µπάσκετ είναι: το φάουλ, που 

είναι η βίαιη παρενόχληση ενός παίκτη από κάποιον αντίπαλό του, µε τρόπο που διαφεύγει από τα αθλητικά 

πλαίσια. Ο αµυνόµενος µπορεί να παρεµποδίσει τον επιτιθέµενο χρησιµοποιώντας µόνο τον κορµό του. Ο 

αθλητής που κάνει 5 φάουλ σε έναν αγώνα, αποβάλλεται από αυτόν και δεν µπορεί να επανέλθει στο γήπεδο 

(στα 6 φάουλ είναι η αποβολή στο NBA). Τα βήµατα συµβαίνουν όταν ένας παίκτης κάνει περισσότερα από 2 

βήµατα κρατώντας την µπάλα, χωρίς να κάνει ντρίµπλα ή όταν κουνήσει τα πόδια του αφού έχει σταµατήσει 

κρατώντας την µπάλα µε τα δύο χέρια. Σε περίπτωση άσχηµης (υβριστικής, βίαιης κλπ.) συµπεριφοράς αθλητή 

ή προπονητή, ο διαιτητής έχει δικαίωµα να τον τιµωρήσει µε τεχνική ποινή, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις 

υπάρχει η τιµωρία ντισκαλιφιέ που ισοδυναµεί µε αποβολή του παίκτη από τον αγώνα. 
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Είµαστε στο Web! 

Επισκεφθείτε µας στη 

διεύθυνση: 

∆ιεύθυνση τοποθεσίας Web 
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Επωνυµία εταιρείας 

∆ιεύθυνση 
Ταχ. κώδ. Πόλη, Νοµός  

Όνοµα πελάτη 
∆ιεύθυνση 
Ταχ. κώδ. Πόλη, Νοµός  

 



 

 

 


